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1. A diákolimpia versenyrendszer célja 

A sportág széleskörű elterjesztése, versenyzési lehetőség biztosítása a sportágat 
kedvelő gyermekek számára. A "Magyar Köztársaság Diákolimpia bajnoka" címeinek, 
helyezéseinek eldöntése. A sportág népszerűsítése. 

 
2. A verseny rendezője: 

Magyar Rögbi Szövetség 
főtitkár: 

Böhm Balázs 06-20-220-31-68, mrgsz@mrgsz.hu 
technikai igazgató: 

Harmat Ákos 06-20-468-53-04, harmatakos@rogbiiskolak.hu 
 

3. A verseny lebonyolítási rendje: 
Őszi Területi selejtezők: 3 helyszínen pályáztatás alatt  

 
Tavaszi Országos Döntő: 2010. május 31. előtt (helyszín pályáztatás alatt) 
 
Az országos döntőn korosztályonként a területi dobogósok küzdenek az országos 
bajnoki címért. A technikai igazgatónak lehetősége van az edzői bizottság véleményét 
figyelembe véve szabadkártyát adni csapatoknak. 

 
4.  Korcsoportok a 2009/2010. tanévben 

U 8 Manók 2002-2003-ban születettek 
U 10 Törpök 2001-2002-ben születettek 
Mini korcsoport 1999-2000-ben születettek 
Kölyök korcsoport1997-1998-ban születettek 
Kadett korcsoport1995-1996-ban születettek 
Junior korcsoport1992-1994-ban születettek 
 

A korcsoportok a Magyar Rögbi Szövetség bajnoki kiírásában meghatározott 
korcsoportokhoz igazodnak. 
 
Nevezési határidő: 2009. október 1. 12.00, melyet fokozott figyelemmel kérünk 
betartani. 
 

5.  Igazolás 
A Diákolimpia résztvevői az oktatási minisztériumi rendelet alapján kiadott 
diákigazolvánnyal; az oktatási intézmény vezetője által aláírt és lepecsételt összesítő 
névsorral rendelkeznek. 
A nevezési lapokon a korosztályuknak és a sportágnak megfelelő iskolaorvosi, illetve 
sportorvosi engedélyről gondoskodni kell. 
A versenyen kizárólag érvényes versenyengedéllyel rendelkező sportolók vehetnek 
részt. 
A Magyar Bajnokság korosztályos utánpótlás mérkőzésein induló játékosok 
szövetségi tagsági igazolással (játékos adatlap) is kell, hogy rendelkezzenek, benne 
érvényes sportorvosi engedéllyel. 

6.  Versenyszámok 
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A játékosok az életkori sajátságoknak megfelelő szabályok szerint játszanak kontakt 
vagy szalagos rögbi kategóriában. 
 
A szabályok minden egyéb más tekintetben megfelelnek a Magyar Rögbi Szövetség 
által biztosított edzői segédanyagban, és a Diákrögbi szabálykönyv életkori 
sajátságokat figyelembe vevő részében megtalálható szabályokkal. 
 

7. A verseny lebonyolítása 
Helyi, majd területi feljutásos rendszerrel. Korosztályonként három-három csapat jut 
tovább. 
 

8.  Nevezés 
A 2010/2011. tanévi Rögbi Diákolimpián elindulni kívánó csapatok nevezésüket egy 
héttel az adott torna előtt kell, hogy eljuttassák a Magyar Rögbi Szövetség, 1146 
Budapest XIV., Istvánmezei út 1-3. címére vagy az mrgsz@mrgsz e-mail címre. 
A nevezés csapatösszesítő névsorral lehetséges. 
 
A nevezési lapokat az iskolákkal nem kell aláíratni, elegendő, ha azt az edzők aláírják.  
 

9. Díjazás 
A területi döntők helyezettjei oklevél díjazásban részesül. 
  
Az országos döntő I-III. helyezett csapata érem és oklevél, valamennyi résztvevő 
csapata oklevél és rögbi labda díjazásban részesül 
 
Az országos döntőn I. helyezett csapatok elnyerik a "MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 
DIÁKOLIMPIA BAJNOKA" címet. 
 

10.  Költségek 
A helyi versenyek költségei a résztvevő csapatokat terhelik. 
A területi döntő rendezési, étkezési és díjazási, valamint a résztvevő csapatok utazási 
költségeinek az kb. 50%-át a Magyar Rögbi Szövetség biztosítja kölyök korosztályig. 
Az országos döntő I-III. helyezett csapata részére az érmeket, az I-IV. helyezett 
csapatok részére az okleveleket a Magyar Diáksport Szövetség és az MRGSZ 
biztosítja a szövetségek közötti megállapodás szerint. 
A Diák Olimpia további versenydíjait, tiszteletdíjait, a rendezési költségeket, a 
résztvevő csapatok utazási költségének kb. 50%-át a Magyar Rögbi Szövetség viseli. 
 

11.  Egyebek 
a, A helyi versenyek játékvezető küldését helyi szinten kell megoldani. A területi és 
országos döntőkre a játékvezetők küldéséért a Magyar Rögbi Szövetség Játékvezető 
Testülete a felelős. Költségviselő a Magyar Rögbi Szövetség. 
 
b, A területi és országos döntők versenykiírásának, lebonyolítási rendjének, végső 
sorrendjének és szakmai értékelésének elkészítéséért a Magyar Rögbi Szövetség 
technikai igazgatója a felelős. 
 
c, A rögbi diákolimpia mérkőzésein használható sportöltözék: 

Kötelező felszerelés: sportcipő (sima vagy stoplis), rövidnadrág, egységes mez. 
Használható felszerelés: lábszárvédő (tolongás első sor), fogvédő. 



 RÖGBI DIÁKOLIMPIA  
 

2010/2011 évi kiírása 
 

Pálya: füves vagy földes (általában labdarúgó pálya). 
 

d, A mérkőzések óvására vonatkozólag a Magyar Rögbi Szövetség Fegyelmi 
Szabályzatában meghatározottak érvényesek. 
 
e., A Diákolimpiákon egy-egy csapat csak a számára meghatározott egy korcsoportban 
indulhat. Egy csoport minimum 12 fő. Felkészítésük során előírás a heti 2 foglalkozás, 
minimum 1,5 óra foglalkozásonként. 
 

 
2010. június 22. 

  
Böhm Balázs Harmat Ákos 

főtitkár technikai igazgató 
  
 


